Experiències amb tècniques de restauració i millora del paisatge

Mur verd armat amb geomalla permanent
Característiques generals
Tècnica que es basa en el funcionament
dels murs de terra armada que
combinen l’aportació i compactació de
terra a tongades de diferents alçades,
confinades en el pla horitzontal i vertical
per una geomalla permanent.
La compactació de terres sobre la
geomalla exerceix una força de fricció
sobre aquesta evitant que llisqui cap a
l’exterior del mur i, alhora que la
geomalla va remuntant el frontal del mur,
confina les terres de cada tongada.
Abans de remuntar la tongada s’haurà
de sembrar el frontal per tal de permetre
el creixement de la vegetació a través de
la geomalla. La barreja de llavors
s’haurà d’adaptar als condicionants de
cada projecte.
En alguns casos i si les condicions ho
permeten, es podrà procedir a la
plantació d’estaques vives d’espècies
amb capacitat vegetativa, o de plantes
en alvèol forestal, entre les tongades o a
la superfície del talús. Els complexes
sistemes d’arrels dels arbustos donaran
una major resistència al mur.
En cas de fer servir estaques s’haurà de
tenir en compte la capacitat del terreny
del tradòs del mur per retenir la humitat i
especialment si s’ha reblert amb material
inert amb certa capacitat drenant.
Característiques tècniques
El terreny sobre el que es construeix el
mur ha d’estar a nivell i ha de ser de
terres compactades.
Per fonamentar el mur, aquest s’haurà
d’enfonsar en el terreny el 10% de
l’alçada real. De manera general, el tram
de geomalla situat en el pla horitzontal
tindrà una longitud del 75% de l’alçada
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real del mur (cal ajustar-ho tenint en
compte les característiques de cada
talús), i, posteriorment, s’aportaran
terres i es compactaran. El tram de
geomalla que tanca la tongada de terra
per la seva part tindrà una longitud cap a
l’interior del mur de 0,5m.
Normalment les tongades de terra
confinada entre la geomalla tenen un
gruix entre 50 i 100 cm, però cal estudiar
cada cas en funció de l’alçada final i
tipus de sòl.
Les terres aportades haurien de tenir
una textura franca amb baix contingut
d’argiles o matèria orgànica, la terra
s’aportarà a tongades d’espessor no
superior a 30 cm i es compactaran amb
un rodet vibrant per assolir un mínim del
95% del Proctor modificat.
Es convenient i en molts casos
imprescindible la creació d’un drenatge
en el trasdos del talús (tant superficial
com subterrani), per evitar les pressions
en el terreny produïdes per l’empenta de
l’aigua.
Les terres del frontal del mur haurien de
tenir un component orgànic major, per
tal de permetre el creixement de la
vegetació. Les geomalles emprades per
la construcció d’aquests mur tenen
matrius de fibra de coco o plàstic, tres
xarxes estables de polipropilè de 1,27 x
1,27 cm de malla i una xarxa central
corrugada. La resistència a la tensió
tangencial d’aquestes geomalles va de
576 Pa (tipus Vmax C350) fins als 672
Pa (tipus Vmax P550). L’estructura es
reforça amb un frontal no biodegradable
de “mallasso” o malla de triple torsió per
mantenir un pendent constant.
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Valoració de la tècnica
És important respectar el pendent màxim
dels murs verds a 70º per assegurar que
es vegetin. Si es fan murs verds amb
més pendent pot minvar el component
paisatgístic per falta de vegetació del
frontal a la vegada que es perdrà la
funció estructurant de les plantes.
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La qualitat dels materials utilitzats és
essencial per tal d’assegurar que
respondran correctament a les tensions
tangencials. El material que confina la
terra ha de ser permanent de forma que
l’ estabilitat del talús a curt , mig i
llarg termini no estigui condicionat a que
la cobertura herbàcia impedeixi el rentat
del frontal (en especial per pendents
superiors a 60º). El rentat pot ser intern,
pel freàtic o que en fenòmens de fortes
pluges es generi una surgència que pot
desmuntar el talús.
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